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УКРАЇНА
ХУСТСЬКА  МІСЬКА  РАДА
 СЕСІЯ VІ СКЛИКАННЯ

								                                          проект
РІШЕННЯ № 


__ _________.2014р.							                      м. Хуст

Про внесення змін до міської програми
розвитку дошкільної освіти м. Хуст
“Дошкілля м. Хуст у 2011-2017р.р.” на 2014 рік

Відповідно до Державної національної програми "Освіта" ("Україна ХХІ століття"), Законів України: "Про освіту", "Про дошкільну освіту" (від 11 липня 2001року № 2628-11), “Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу” (від 6 липня 2010р.), “Про охорону дитинства”, на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011р. № 629 “Про затвердження Державної цільової соціальної програми розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року”, розпорядження голови Закарпатської обласної державної адміністрації від 01.08.2011р. № 437 “Про регіональну цільову соціальну Програму розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року”, рішення №57 від 30.12.2010р. сесії Хустської міської ради VІ скликання “Про затвердження Програми розвитку дошкільної освіти м. Хуст “Дошкілля м. Хуст у 2011-2017р.р.”, розпорядження голови Закарпатської обласної державної адміністрації № 624 від 20.09.2010р. “Про розвиток мережі дошкільних навчальних закладів”, відповідно до п. 16 ст. 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, сесія міської ради

В  И  Р  І  Ш  И  Л  А:

1.Затвердити зміни до міської програми розвитку дошкільної освіти м. Хуст «Дошкілля м. Хуст у 2011-2017р.р.» в частині фінансування основних заходів на 2014 рік (додаток 1).
2.Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови п. Фетька І.М., начальника управління освіти, релігій та у справах національностей виконавчого комітету Хустської міської ради Мочарника В.В.


МІСЬКИЙ   ГОЛОВА      						           КАЩУК В.П.







Відповідає вимогам чинного законодавства:

Заступник міського голови ____________________________________І.Фетько

В.о. начальника управління з питань юридично-правового
забезпечення діяльності ради________________________________ Н. Гуменюк
						 
Начальник фінансового управління _____________________________ М. Глеба

Начальник управління освіти, релігій
та у справах національностей        ____________________________В. Мочарник














    








 Головний спеціаліст управління освіти,
 релігій та у справах національностей___________________________________С.Ю. Косик


Додаток 1
до рішення ____сесії Хустської
міської ради____ скликання
від ___ ______20____р. №_____



ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням__ сесії Хустської міської ради
_____скликання
від ____ ________ 20__р. №____

Основні заходи та план фінансування міської Програми 
"Дошкілля м. Хуст у  2011–2017 роках"
на 2014 рік

№
з/п
Заходи Програми
Відповідальні
за виконання  
Термін виконання
Орієнтовані обсяги фінансування (тис. грн.)




Міський                бюджет	              міський бюджет



Розділ І   Розширення мережі дошкільних навчальних закладів

1
Розширення мережі груп за рахунок оновлених приміщень у ДНЗ (яслах-садку) № 3 “Дзвіночок”, які тривалий час не використовувались
Управління освіти, релігій та у справах національностей виконавчого комітету Хустської міської ради

2014р.

2
Сприяти забезпеченню в кожному ДНЗ наявності груп з різним режимом роботи відповідно до потреб населення	
Управління освіти, релігій та у справах національностей виконавчого комітету Хустської міської ради

2014р.

3
З метою ширшого охоплення дітей дошкільною освітою відкрити групу короткотривалого перебуванням дітей в ДНЗ (яслах-садку) №3 «Дзвіночок» (на базі ЗНЗ І-ІІІст. №5)
Управління освіти, релігій та у справах національностей виконавчого комітету Хустської міської ради

2014р.

4
Сприяти усуненню перевантаження груп ДНЗ та ліквідації черг на влаштування дітей у дитсадки за рахунок приміщень, що використовуються не за призначенням
Управління освіти, релігій та у справах національностей виконавчого комітету Хустської міської ради

2014р.-2017р.

5
Організувати роботу щодо здійснення відповідно до ст. 19 Закону України "Про дошкільну освіту" обліку дітей дошкільного віку, по закріплених за дошкільними навчальними закладами мікрорайонах
Управління освіти, релігій та у справах національностей виконавчого комітету Хустської міської ради

щорічно

Всього по І-му розділу



Розділ ІІ. Зміцнення матеріально-технічної бази ДНЗ


1
 Завершити капітальний ремонт вивільнених приміщень ДНЗ (ясел-садка) № 3 “Дзвіночок”
Управління освіти, релігій та у справах національностей виконавчого комітету Хустської міської ради

2014р.

2
Забезпечення підключення дошкільних навчальних закладів  №1  «Малятко», №3 «Дзвіночок», №5 «Зернятко» , №7 «Бджілка» до всесвітньої мережі Інтернет
Управління освіти, релігій та у справах національностей виконавчого комітету Хустської міської ради
2014р.
5 000,00
3
Забезпечити проведення модернізації  матеріально - технічної бази  дошкільних навчальних закладів, (забезпечення  меблями,   іграшками, твердим і  м’яким інвентарем, технологічним обладнанням, малогабаритною технікою,  тощо)
Управління освіти, релігій та у справах національностей виконавчого комітету Хустської міської ради

2014р.

4
Сприяти забезпеченню проведення реконструкції, ремонту та облаштуванню ігрових , спортивних майданчиків ДНЗ
Управління освіти, релігій та у справах національностей виконавчого комітету Хустської міської ради
2014р.

5
Забезпечити  оснащення дошкільних навчальних закладів  сучасним кухонним  та іншим побутовим  обладнанням
Управління освіти, релігій та у справах національностей виконавчого комітету Хустської міської ради

2014р.

Всього по ІІ-му розділу



Розділ ІІІ. Підвищення якості навчально-виховного процесу в ДНЗ

1
Проводити моніторинг якості надання освітніх послуг дошкільними навчальними закладами
Управління освіти, релігій та у справах національностей виконавчого комітету Хустської міської ради
постійно

2
Сприяти  підвищенню кваліфікації медичних сестер ДНЗ
Управління освіти, релігій та у справах національностей виконавчого комітету Хустської міської ради
постійно

3
Сприяти підвищенню кваліфікації педагогічних працівників ДНЗ
Управління освіти, релігій та у справах національностей виконавчого комітету Хустської міської ради
постійно

4
Сприяти призначенню на посаду керівників та вихователів ДНЗ осіб тільки з відповідною вищою педагогічною освітою
Управління освіти, релігій та у справах національностей виконавчого комітету Хустської міської ради
постійно

5
Сприяти забезпеченню створення сучасного розвиваючого середовища в ДНЗ, в т.ч. для дітей раннього віку
Управління освіти, релігій та у справах національностей виконавчого комітету Хустської міської ради
постійно

6
Забезпечити проведення міського конкурсу "Кращий дошкільний навчальний заклад міста” та участь у обласному конкурсі" Кращий дошкільний навчальний заклад області” (1 раз на 2 роки)
Управління освіти, релігій та у справах національностей виконавчого комітету Хустської міської ради
2014р.
10 000,00

Провести міський фестиваль- конкурс театрального мистецтва у дошкільних навчальних закладах та забезпечити участь переможця міського етапу у обласному фестивалі
Управління освіти, релігій та у справах національностей виконавчого комітету Хустської міської ради
2014р.

7
Забезпечення  проведення   міського конкурсу на   кращий стан  фізкультурно-оздоровчої роботи в ДНЗ
Управління освіти, релігій та у справах національностей виконавчого комітету Хустської міської ради
2014р.

8
Сприяти забезпеченню ДНЗ методичною літературою, періодичними виданнями, дидактичним матеріалом, засобами навчання та виховання
Управління освіти, релігій та у справах національностей виконавчого комітету Хустської міської ради
2014р.

Всього по ІІІ розділу


Розділ ІV         Збереження та зміцнення здоров’я дошкільнят

1
Забезпечити   проведення міських спортивних свят (змагань) для дітей дошкільного віку
Управління освіти, релігій та у справах національностей виконавчого комітету Хустської міської ради
2014р.

2
Забезпечити збалансоване калорійне харчування дітей дошкільного віку, з урахуванням підвищення цін на продукти харчування та перспективи розширення мережі груп у ДНЗ
Управління освіти, релігій та у справах національностей виконавчого комітету Хустської міської ради
2014р.

Всього по ІV розділу

Розділ V                                    Кадрове забезпечення
1
Привести  у відповідність штатні  розписи ДНЗ, згідно з Типовими  штатними  нормативами дошкільних навчальних закладів, затвердженими наказом МОН України  № 1055 від  04.11.2010р.
Управління освіти, релігій та у справах національностей виконавчого комітету Хустської міської ради
2014р.

2
Ввести у штатні розписи ДНЗ посади:
медичної сестри з дієтичного харчування, керівника гуртка та інші посади, передбачені новими Типовими штатними нормативами та не введеними станом на 01.01.2013р.
Управління освіти, релігій та у справах національностей виконавчого комітету Хустської міської ради
2014р.

Всього по V розділу

Всього видатків на 2014 рік

  

Секретар міської ради                                                                                В. Ерфан


